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Апарат за кисело
мляко ESSENS
Минимални разходи, леснo приготвяне на жив
йогурт, лесна поддръжка на апарата.
Апарата за йогурт с марка ESSENS
е много лесен за използване. Не са необходими никакви настройки, контрол
или наглеждане. Апаратът използва
интелигентен саморегулиращ се PTC
нагревател, който гарантира най-високо ниво на качество, сигурност и ефикасност на работа. Апарата е произведен по европейски стандарти. Всички
използвани материали са стабилни, а
съдът за мляко е направен от висококачествена, неръждаема стомана.
Основни особености и характеристики:
• 20 W- спестяване на ел.енергия, саморегулиращ се PTC нагревател.
• Висококачествен съд от неръждаема
стомана със собствен пластмасов капак.

• Обем на съда 1,5 лит. ( достатъчно за
лесно приготвяне на 1 кг кисело мляко)
• Изчистен дизайн за лесна употреба –
гладка повърхност за лесно почистване.
• Прозрачният капак ви позволява да наблюдавате процеса на приготвяне на
киселото мляко.
• Индикаторна лампичка (показва кога е
включен апарата).
Размери на апарата: ширина 214 мм,
височина 145 мм ( размери на кутията:
223x223x242 мм)
Тегло: 0,91кг. (опаковка 1.05 кг)
Комплекта включва указание за
употреба.

ESSENS пробиотици
с Colostrum
Истински
ЗДРАВОСЛОВЕН ЙОГУРТ
ESSENS пробиотици с коластра е хранителна добавка съдържаща четири вида отбрани пробиотика от култури от соеви микроорганизми с полезни ефекти, пребиотик
инулин и коластра, които са извор на активни антитела. Опаковката е предназначена
за самостоятелно приготвяне на висококачествено органично кисело мляко
* Пробиотици = живи организми, които
помагат да се поддържа равновесието на
чревната флора
** Пребиотици = извор на енергия, микроорганизми и симбиози на чревните бактерии
Йогурта направен от пробиотик
ESSENS спада към така наречената
„функционална храна“ Това е храната
направена от нату-рални съставки, които
наред със своите хранителни стойности
имат и позитивен ефект върху здравето на
потребителя.

Пробиотици c Colostrum | 42 лв.
Съдържание на опаковката:
6 пакетчета / 10 гр. смес в пакетче
Апарат за кисело мляко | 67,20 лв.

Обогатено с Коластра ��S��S

С комбинираният пробиотик ESSENS,
обогатен с коластра и апарата за
кисело мляко, имате неповторимата
възможност сами да направите полезен, био-активен, висококачествен йогурт. Киселото мляко без химични
добавки есествено регулира метаболизма и модулира имунната система.
ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЙОГУРТА
Необходим ви е само 1 л. прясно мляко
( же-лателно е да е пълномаслено), пакетче пробиотик и апарата ESSENS за
приготвяне на йогурт. Периодът на ферментация е 8 часа на температура 43 °C.
Начин на приготвяне на киселото мляко:
• Смесете едно пакетче пробиотици с
коластра с 1 л. прясно мляко загрято
на стайна температура.
• Затворете контейнера с капака и го
поставете в основата на апарата.
Включете захранващия кабел.
• Производствения процес, в апарата за
кисело мляко ESSENS, ще започне автоматично. След 8 часа изключете захранващия кабел.
• В случай, че оставите апарата да работи
по-дълго време, киселото мляко което
приготвя ще стане по-плътно и кисело.
• Ние не препоръчваме апарата да работи
подълго от 12 часа.

Защо трябва да пиете нашият йогурт?
Това е биоактивен йогурт без консерванти, подсладители и други химични съставки. Той съдържа
100 пъти повече живи бактерии,
от който и да е друг йогурт , който
бихте могли да намерите на пазара.
Пробиотичната смес в йогурта служи
да осигури млечно-кисели бактерии в
храносмилателния тракт. От своя страна те помагат да се регулира чревната
флора, да се подобри храносмилането,
да подтисне развитието на вредните
вещества и да допринесе за защита
на лигавицата на стомахаи червата.
Увеличава защитната функция на
организма при инфекции и засилва
иму-ната система . ESSENS пробиотик
с коластра помага да се намали нивото
на холестерол, помага за есествена защита от диария и инфекции. Спомага да се регулира нивото на кръвната
захар. Подобрява абсорбирането на
калций и намалява непоносимоста към
лак- тозата. Коластрата която се съдържа в пробиотика ESSENS помага да се
поддържа имунната система, регулира
храносмилането и има противовъзпалително действие.

www.essens.bg

